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Domowa apteczka Omega 3 kardio syrop o smaku
cytrynowym 250 ml + Kardio complex 30 tabl GRATIS!!!
Cena: 29,67 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

250 ml + 30 tabl

Postać

Syropy

Producent

DOMOWA APTEC

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Woda, substancja wypełniająca (maltitole),olej z ryb morskich zawierający wysoki poziom kwasów Omega 3 w tym EPA i DHA, estry
steroli roślinnych, aromat, mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator), kwas L-askorbinowy, guma ksantanowa (substancja
zagęszczająca), maltodekstryna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) octan DL-alfa-tokoferylu, substancje konserwujące (benzoesan
sodu, sorbinian potasu), barwnik (ryboflawina), chlorowodorek tiaminy, octan retinylu, cholekalcyferol.
Zawartość w 5 ml
Olej z ryb morskich -1042 mg*
DHA- 125 mg*
EPA- 188 mg*
Sterole roślinne- 400 mg (50% ZDS)
Witamina A- 200 µg (25% ZDS)
Witamina D- 2,5 µg (50% ZDS)
Witamina E- 3 mg (25% ZDS)
Witamina C- 20 mg (25% ZDS)
Tiamina (wit. B1)- 0,275 mg (25% ZDS)
ZDS zalecane dzienne spożycie
*zalecane dzienne spożycie nie zostało ustalone
Masa netto
Objętość netto syropu: 250 ml
Masa netto tabletek: 22,5 g (30 tabletek po 0,75g)
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Charakterystyka
OMEGA 3 KARDIO olej z ryb morskich (omega 3) zawiera fitosterole, witaminy A, C, D, E, B1 (tiamina), pomaga utrzymać prawidłowy
poziom cholesterolu oraz prawidłowe funkcje układu krążenia.
Przeciwwskazania
Niewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią: należy skonsultować się z lekarzem.
Stosowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia oraz osoby dorosłe: 1 - 2 łyżeczki dziennie (5 ml - 10 ml).
Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Po otwarciu butelki, produkt należy spożyć w ciągu 60 dni.
Producent
Domowa Apteczka
ul. Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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